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Vychutnejte si dlouhé večery
s přenosným svítidlem
Tato přenosná lucerna Philips je velmi univerzální venkovní světlo. Vytváří skvělou
atmosféru venkovního prostoru, ale je možné ji využít různými způsoby. Odolává vlivům
počasí a je možné ji ztlumit pomocí odolné technologie LED.
Vychutnejte si život venku
• Režim svíčky
• Stmívatelné světlo
• Lze nabíjet pomocí USB
• Odolnost vůči vlivům počasí stupně IP44
• Silné světlo

1736030P0

Stolní svítidlo

Abelia černá, LED

Specifikace
Oblast zahrady

Technické údaje

• Oblast zahrady: Dvorek

Design a provedení

• Materiál: syntetická látka
• Barva: černá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

•
•
•
•
•
•
•
•

Stmívač a vypínač na výrobku: Ano
Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
Integrované LED: Ano
Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
Nabíjení prostřednictvím USB: Ano
Přenosný: Ano
Plně odolné proti počasí: Ano
Vysoce kvalitní odolné materiály: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
•
•
•
•
•

Přednosti

Výška: 23,3 cm
Délka: 15 cm
Šířka: 15 cm
Čistá hmotnost: 0,580 kg
Délka kabelu: 1,0 m

•
•
•
•
•
•
•
•

Přenosnou svítilnu lze ztlumit jednoduchým
stisknutím a přidržením tlačítka. Díky tomu můžete
ve venkovním prostoru snadno navodit dokonalou
atmosféru.

Servis

Lze nabíjet pomocí USB

• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
•
•
•
•

Výška: 24,3 cm
Délka: 15,5 cm
Šířka: 15,5 cm
Hmotnost: 0,770 kg

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
• Styl: Současný
• Typ: Stolní svítidlo
•
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Režim svíčky

Napájení ze sítě: 5 V
Počet žárovek: 1
Žárovka v balení: 3 W
Celkový světelný výstup svítidla: 350 lm
Ztlumitelné svítidlo: Ano
LED: Ano
Životnost až: 30,000 hodin
Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než
1 mm, ochrana proti polití vodou
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí

www.philips.com

Chcete venku vytvořit jedinečnou dekorativní a
kouzelnou atmosféru? Můžete tuto přenosnou
svítilnu přepnout do režimu svíčky. Bude pak teple
žhnout a dynamicky blikat.

Stmívatelné světlo

Přenosnou svítilnu lze jednoduše nabíjet z jakéhokoli
kompatibilního portu USB. Kabel USB je součástí
balení.

Odolnost vůči vlivům počasí stupně IP44
Tato přenosná svítilna je určená k používání venku
a je voděodolná.

Silné světlo

Tato přenosná svítilna Philips poskytuje silné teplé
bílé světlo o až 350 lumenech. Jedná se tak o svítidlo
ideální ke čtení venku, osvětlení večerního grilování,
dokončení prací na zahradě a dalších venkovních
činností.

